
ท่ี รายการ/โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ/ ผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก วงเงิน ลงนามสญัญา เหตุผลท่ีคดัเลือก
จดัจา้ง ท่ีคดัเลือก โดยสงัเขป

1         โครงการจดัซ้ือท่ีดิน เพ่ือก่อสร้างอาคารส านกังาน 21,000,000.00       

2         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางหินคลุก 97,000.00           
หมู ่8 ซ.4 กวา้ง 4 ม.ยาว54 ม.หนา 0.15 ม. พท.162 ตร.ม.

3         โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บา้นนายทรงฤทธ์ิ-นางจิตรา 153,500.00         
กวา้ง 2.50 ม.ยาว 120 ม.หนา 0.15 ม. พท.255 ตร.ม.

4         โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู ่7 ซ.8 268,000.00         
กวา้ง 2.50 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม. พท.447.50 ตร.ม.

5         โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.พร้อมฝาปิด ม.6 50,000.00           
กวา้ง 0.30 ม.ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม.ยาว 15 เมตร พร้อมฝาปิด
กวา้ง 0.40 ม.ยาว 0.44 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมวางท่อระบายน ้า คสล.
ขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 0.40 ม.จ านวน 10 ท่อน

6         โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.พร้อมฝาปิด ม.7 ซ.6 97,700.00           
กวา้ง 0.30 ม.ลึก 0.30 ม.หนา 0.10 ม.พร้อมฝาปิด
กวา้ง 0.30 ม.ยาว 0.44 ม. หนา 0.15 ม.

7         โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.พร้อมฝาปิด ม.5 สวนลุงสม 150,000.00         
กวา้ง 0.50 ม.ลึก 0.70 ม. หนา 0.10 ม.
ความยาวรวม 42.50 ม.

รวม 21,816,200.00       -                 -                  

 แบบสรุปแผนด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัชียงใหม่
ตามเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562



ท่ี รายการ/โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ/ ผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก วงเงิน ลงนามสญัญา เหตุผลท่ีคดัเลือก
จดัจา้ง ท่ีคดัเลือก โดยสงัเขป

8         โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ม.6 หนา้สนามกีฬาบา้นดวงดี 150,000.00         
กวา้งขา้งละ 1.00 ม.

9         โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน ้า คสล. ม.4 ขา้งบา้นนายสมทบ 170,000.00         
ขนาด 0.45 ม.ยาว 0.50 ม.หนา 0.125 ม.ยาว 70 ม.
จ านวน 84 ฝา พร้อมขอบรับฝาราง ขนาด 0.10 ม.สูง 0.30 ม.

10       โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทบัผิวทาง (Over lay) ม.1 ซ.2 98,900.00           
กวา้ง 2.50 ม.ยาว 82 ม.หนา 0.05 ม. พท. 205 ตร.ม.

11       โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทบัผิวทาง (Over lay) ม.1 ซ.3 83,000.00           
กวา้ง 3.00 ม.ยาว 58 ม.หนา 0.05 ม. พท. 174 ตร.ม.

12       โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทบัผิวทาง (Over lay) ม.1 ซ.6 58,500.00           
กวา้ง 3.00 ม.ยาว 41 ม.หนา 0.05 ม. พท. 112 ตร.ม.

13       โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทบัผิวทาง (Over lay) ม.2 ซ.5 450,000.00         
กวา้ง 4.00 ม.ยาว 240 ม.หนา 0.05 ม. พท. 960 ตร.ม.

14       โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทบัผิวทาง (Over lay) ม.3 ซ.3 387,000.00         
กวา้ง 4.00 ม.ยาว 205 ม.หนา 0.05 ม. พท. 820 ตร.ม.

รวม 1,397,400.00      -                 -                  
รวมทั้งส้ิน 23,213,600.00    งบคงเหลือ 23,213,600.00              

 แบบสรุปแผนด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัชียงใหม่
ตามเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562


